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 Protokół Nr XXXI/17 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 27 stycznia 2017 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXI 
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Panią 
Pełnomocnik ds. Społecznych,  Skarbnika, pracowników Urzędu, Przewodniczących 
Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz gości. (listy obecności stanowią załącznik                                      
do protokołu).          
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,                    
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum                                          
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział  20 radnych, nieobecna 
była radna Janina Binda. 
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o: 
 
 wprowadzenie do porządku obrad  projektów uchwały w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku – projekt 
uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 20 głosami                  
„za” – głosowało 20 radnych, 

2) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością 
drogową – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych, 
 

 wycofanie z porządku obrad  projektów uchwały w sprawie: 
1) przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – projekt uchwały został 
wycofany z porządku obrad jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                         
20 radnych, 

2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym                   
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                       
i Miasto Czerwionka-Leszczyny – projekt uchwały został wycofany z porządku 
obrad jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych, 
 

 dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,                 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny  
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów oraz w sprawie 
3) terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru          
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do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018, polegającej na zmianie 
przepisów powołanych w podstawie prawnej projektu – mecenas Zbigniew 
Pławecki wyjaśnił, że zmieniła się podstawa prawna, ponieważ od wczoraj                   
w części obowiązują nowe przepisy.  
 

Ad. 2 
Protokoły  z sesji z dnia 16 i 29 grudnia 2017 r. były wyłożone w Biurze Rady oraz 
przed sesją na sali obrad.  Do protokołów uwag nie zgłoszono. 
1) Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                

w dniu 16 grudnia 2016 r. został przyjęty 16 głosami „za” oraz 4 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 20  radnych.       

2) Protokół Nr XXIX/16 z sesji  Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
29 grudnia 2016 r. został przyjęty 18 głosami „za” oraz 2 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 20  radnych.       

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 2017 r. oraz realizacji uchwał 
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                      

że posiedzenie Komisji obyło się 25 stycznia br.  
Krótko podsumowaliśmy pracę Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Komisja 
Rewizyjna realizując zadania powierzone przez Radę Miejską w okresie 
sprawozdawczym przeprowadziła procedury badania i opiniowania wykonania 
budżetu za 2015 rok, zakończone przyjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej                             
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium, 5 kontroli w jednostkach 
organizacyjnych, jednostkach pomocniczych Gminy i w podmiotach realizujących 
zadania gminne w oparciu o umowy dotacji. Całość dokumentacji związanej                  
z pracą Komisji Rewizyjnej, obejmującą protokoły z wykonanych kontroli, 
protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały przyjęte przez Komisję, znajduje się                       
w Biurze Rady Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W  2016 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole: 
1) Sołectwo Książenice, 
2) LKS Palowice, 
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-leszczynach, 
4) Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, 
5) Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się                      
23 stycznia br. 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał  dot. Komisji.               
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
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W sprawach bieżących: 
• Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w sprawie zmiany sposobu wyboru kandydatów 
organizacji pozarządowych do w/w Rady. Komisja podjęła wniosek, aby 
wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywały w 
dotychczasowy sposób. 

• Przewodniczą Komisji poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek Komisji 
dot. utworzenia u nas rady przedsiębiorców, podczas gali wręczania nagród 
Diamenty Biznesu, odbędzie się wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby 
Gospodarczej pana Tadeusza Donocika, mające na celu zapoznanie 
przedsiębiorców z tym tematem.   

• Poinformowano także, że nie doszło do rozstrzygnięcia konkursu na 
prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Krystyna Jasiczek wyjaśniła dlaczego tak się stało. 
Zapewniła jednak, że od 1 lutego COP ponownie będzie działać. 

• Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych poinformowała, że będzie jeszcze 
projekt uchwały do wprowadzenia pod obrady sesji Rady Miejskiej dotyczący 
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.  

• Omówiono wszystkie imprezy i spotkanie, które odbyły się w ostatnim czasie.  
Na tym  Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący 
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się                           
24 stycznia  br. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Zapoznano się z informacją Z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej                    
o procedurze oraz wyłonieniu podmiotu, który w 2017 roku będzie na terenie 
gminy prowadził usługi opiekuńcze. Po spełnieniu wszystkich warunków 
podpisano umowę z PCK Knurów.            
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 stycznia br.  
Została omówiona uchwała dot. terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018. Dwa 
projekty uchwał dot. oświaty zostały wycofane z porządku obrad Komisji i będą 
one omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty w lutym.  
Prezes oddziału ZNP Grażyna Strzelecka przedstawiła obecne działania ZNP 
dot. reformy oświaty.  
Zostały omówione imprezy, wydarzenia i spotkania zorganizowane dla dzieci                   
i młodzieży podczas ferii przez MOK, MOSIR oraz Bibliotekę Publiczną                               
w Czerwionce-Leszczynach.  
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że ZNP stoi na stanowisku 
przeciwnym do reformy. Nie chcemy jej wprowadzenia w takiej właśnie formie. 
Jest to szkodliwe dla dzieci, rodziców, organów prowadzących, dla wszystkiego 
co jest związane z oświatą. ZNP prowadził wiele pikiet - w każdym wojewódzkim 
mieście, manifestacji, pisaliśmy wnioski do rządu, do pani premier i pana 
prezydenta. Walczyliśmy o to, by nie wprowadzać tej reformy w takim wydaniu                   
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i tak szybko. W naszej ocenie, ocenie nauczycieli i wielu ekspertów, ta reforma 
jest przygotowana w złym stylu. Dlatego, kiedy prezydent podpisał ustawę dot. 
oświaty, ZNP postanowił wejść w spór zbiorowy z pracodawcami. Ta droga jest 
wybrana nie przeciwko organom prowadzącym, nie przeciwko dyrektorom ale 
właśnie w obronie oświaty. Ponieważ my nie mamy żadnej innej formy 
zorganizowania strajku, niż właśnie pracowniczego.  Dlatego przedstawiliśmy 
dyrektorom naszych placówek żądania. Wiele żądań przekazaliśmy również                  
do rządu, ponieważ w wielu sprawach to on ma decydujące zdanie. Następnym 
krokiem ZNP będą rokowania, a następnie mediacje. Tymi działaniami chcemy 
doprowadzić do referendum ogólnopolskiego dot. wprowadzenie reformy 
oświaty. Nie jest jeszcze za późno. Wybraliśmy taki sposób działania, żeby nie 
bydło dyskusji, że ZNP działa przeciwko wybranemu rządowi. Być może zdarzy 
się coś, że ta reforma zostanie przesunięta o rok i podstawy programowe 
zostaną przygotowane właściwie.  
Burmistrz GiM dodał, że odbyło się spotkanie ze związkami. Cały czas 
monitorujemy sytuację. Oświata jest wyjątkowym obszarem, na którym nie 
można eksperymentować. Chciałby żeby Wysoka Rada zaufała tym, którym 
dobro oświaty jest na pierwszym miejscu. Zaufała na tyle, żebyśmy na ten temat 
się zbytnio nie rozdyskutowali. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy                               
z propozycji wrześniowej dot. reformy nie zostało prawie nic w stosunku                           
do propozycji styczniowej. Być może na terenie naszej gminy nie będzie 
problemów jeśli chodzi o dwa gimnazja, które mają być wygaszane.                                 
W Dębieńsku na miejscu gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa. 
Najlepszym rozwiązanie dla tworzenia nowej placówki byłoby, ażeby 1 września 
stworzyć dwa obwody dla szkoły podstawowej nr 8 i szkoły podstawowej nr 7. 
Jednak okazuje się, że z punktu widzenia przepisów jest to niemożliwe. Jeżeli 
pozwolą na to przepisy, to w Dębieńsku w SP nr 7 o ilości uczniów będą 
decydować deklaracje rodziców – to rodzic będzie deklarował w obszarze 
obwodów.  W Leszczynach szkoła podstawowa będzie w dwóch budynkach –                   
w SP 3 dzieci 1-4, w gimnazjum nr 2 dzieci 5-8. Jest to najbardziej racjonalne 
rozwiązanie. Z wszystkimi innymi decyzjami będziemy chcieli trafić do Wysokiej 
Rady już w lutym, ale najpierw spotkamy się z dyrektorami szkół.   
Radny Bogdan Knopik powiedział, że jeżeli w ciągu trzech lat powstanie                                
w Dębieńsku szkoła Podstawowa od podstaw, to jest to dla niego optymistyczne.  
Burmistrz GiM powiedział, że Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok na 
przestrzeni trzech ostatnich lat zbudowała taki system oświaty w gminie, że nie 
było żadnych zagrożeń jeżeli chodzi o zwolnienia nauczycieli i nie było 
konieczności wypłacania wyrównania nauczycielom. Na dziś nie wiemy czy 
będziemy zatrudniać nauczycieli czy ich zwalniać.  Ma nadzieję, że dzisiejsze 
spotkanie pani Naczelnik u Wojewody, pokaże nam ostateczną drogę, która 
pozwoli nam na to, żeby w lutym podjąć uchwałę dot. sieci naszych szkół.   

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,                        
że posiedzenie Komisji odbyło się 23 stycznia br. 
Komisja omówiła  branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji.  
Następnie Komisja omówiła odpowiedź na złożony wniosek dot. stanu 
posiadania sprzętu przez ZDiSK, jego wykorzystania w prowadzonych robotach 
oraz jego zużycia wraz z wykazem liczby pracowników.  
Dyrektor ZDISK wyjaśnił, że sprzęt jest wykorzystywany ekonomicznie w ramach 
potrzeb. Nie ma takiego sprzętu, który by finansowo obciążał ZDiSK. Podjęto 



5 

 

także temat związany z niedostatecznym zatrudnieniem w ZDiSK, który jest 
spowodowany m.in. niskimi zarobkami. Jest tam za mało osób z odpowiednimi 
uprawnieniami, które mogłyby obsługiwać tak dobry sprzęt, który ZDiSK posiada.  
Poruszono także problem związany z zalegającym śniegiem na chodnikach przy 
drogach powiatowych i wojewódzkich. Powiat nie przykłada się do tego zadania                            
i należałoby go ponaglić w tej sprawie.  
Dyrektor wyjaśnił, że każda zgłoszona interwencja jest przekazywana do 
powiatu.  
Radny Ryszard Jonderko poruszył problem braku parkingu przy ośrodku zdrowia                   
w Przegędzy, zwłaszcza że jest tam dyżur nocny i świąteczny. 
Radny Grzegorz Płonka poruszył problem dojazdu do szkoły specjalnej                                                                      
w Leszczynach. Należałoby tam zrobić jakąś drogę dojazdową.  
Wyrażono także niepokój tym, co się dzieje w MZK. 
Komisja podjęła następujące wnioski: 

• W trybie pilnym wystąpić do Starostwa Powiatowego z pismem o poprawę 
zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych                                         
i wojewódzkich, gdyż mamy w tej sprawie wiele interwencji mieszkańców.  

• Komisja wyraziła głęboki niepokój spowodowany sytuacją zatrudnienia                         
w ZDiSK, dlatego prosi o przedstawienie perspektyw na lata następne.  

• Żeby Dyrektor ZGM przygotował wykaz zatrudnienia od początku powstania 
Zakładu do 2016 roku.  

• O przygotowanie przez ZGM wstępnej kalkulacji kosztów przedsięwzięcia 
związanego z budową parkingu przy ośrodku zdrowia w Przegędzy.  

• Zorganizowanie spotkania w terenie przedstawicieli ZDP, przedstawicieli 
urzędu (odpowiednich służb) oraz radnych w temacie ul. Przedszkolnej oraz 
ul. Pawlasa,  w celu umożliwienia dojazdu do szkoły specjalnej. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 

Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie 
odbyło się 24 stycznia 2017 roku. 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Komendanta Komisariatu Policji           
w Czerwionce-Leszczynach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego           
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach za 2016 rok. 
Zapoznano się również informacjami o działalności Straży Miejskiej oraz 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
W związku z zakresem działalności Komisji, który obejmuje współpracę                     
z samorządami, na posiedzenie zaproszeni zostali sołtysi oraz przewodniczący 
zarządów dzielnic, wybrani w ostatnim czasie na nową kadencję. 
W sprawach bieżących omówiono sprawę utrzymania zimowego chodników, 
szczególnie problemów pojawiających się na drogach i chodnikach, których 
właścicielem jest Powiat. 
Podjęto wniosek o zmianę oznaczenia drogi - ulica Armii Krajowej z terenu 
zabudowanego na teren niezabudowany. 
Poinformowano o zaniepokojeniu mieszkańców ul. Pawlasa, w związku                      
z utworzeniem miejsca do zawracania autobusów dowożących dzieci do Szkoły 
Specjalnej, na terenie gdzie zlokalizowany jest gazociąg. Mieszkańcy proszą             
o rozeznanie tematu. 
Podziękował za szybką interwencję Naczelnikowi ZKO, gdyż  w dniu następnym 
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przeprowadzono próbę szczelności gazociągu przez jego właściciela. Problem                     
z parkowaniem tam zostanie rozeznany na następnej Komisji.  
Burmistrz GiM powiedział, że ul. Pawlasa będzie robiona w systemie jednośladu 
i ma nadzieję, że w tym momencie dogramy sprawę z parkowaniem                        
i zawracaniem w tym miejscu. Tam jest dużo terenu, którego właścicielem jest 
Starostwo Powiatowe i może ono sobie tam miejsce do zawracania zrobić.  

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 stycznia br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, które zaopiniowała pozytywnie. Do pozostałych projektów 
uchwał uwag nie zgłosiła.  
Następnie Komisja omówiła wstępną propozycję programu opieki nad 
zwierzętami, który ma być przyjęty na kolejnej sesji. Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, 
jakie zadania będzie obejmował program oraz przedstawił jego koszty. 
Większą część posiedzenia Komisja przeznaczyła na omówienie założeń 
regulaminu dot. dofinansowania do instalacji mających na celu ograniczenie 
niskiej emisji w gospodarstwach domowych osób fizycznych. Przewodniczący 
wspomniał o spotkaniu, jakie odbyło się 17 stycznia na ten temat u Burmistrza 
Andrzeja Raudnera.  Po długiej dyskusji Komisja wystąpiła z wnioskiem, aby 
wykreślić z projektu z paragrafu 5 punkt 3, mówiący o wykluczeniu                                    
z dofinasowania osób mających możliwość podłączenia się do instalacji gazowej 
lub ciepłociągu. Komisja zdecydowała, że odbędzie się w tym temacie jeszcze 
jedno spotkanie 31 stycznia o godzinie 12 w CKE. 
W sprawach bieżących Komisja omówiła zmiany w ustawie dot. wycinki drzew, 
Naczelnik Wydziału Ekologii Cecylia Grzybek przedstawiła propozycje uchwały     
w tym zakresie. 
Przewodniczący Komisji poinformował o spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie 
Marszałkowskim w temacie odpadów.  Naczelnik Wydziału GO omówiła tematy, 
które na tym spotkaniu zostały poruszone oraz problemy jakie powoduje nowe 
rozporządzenie ministra dot. odpadów bio. 
Przewodniczący Komisji poinformował o zwiększeniu odstrzału dzików przez koło 
łowieckie.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 stycznia. 
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Burmistrza Gminy i Miasta                        
o sytuacji w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym, w związku z wycofaniem 
się z MZK miasta Jastrzębie. 
Poruszono również kwestie dot. zapisów regulaminu dofinansowania do instalacji 
mających na celu ograniczanie niskiej emisji w gospodarstwach domowych osób 
fizycznych.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9. Komisja Statutowa – Sekretarz GiM Justyna Domżoł poinformowała, że przed 
sesja odbyło się pierwsze spotkanie doraźnej Komisji Statutowej. Spotkanie 
odbyło się w celu jej ukonstytuowania. Członkowie Komisji w składzie radna 
Stefania Szyp, radny Waldemar Mitura oraz Radny Jan Pala. Członkowie Komisji 
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na Przewodniczącego wybrali Waldemara Miturę wybrali Waldemara Miturę. 
Następne spotkania będą robocze.    
Przewodniczący RM poinformował, że w związku z tym, że Komisja wybrała 
Przewodniczącego, Rada musi zatwierdzić ten wybór. 
Radni zatwierdzili wybór przewodniczącego Komisji Statutowej w osobie radnego 
Waldemara Mitury 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało                     
20 radnych.    

   
Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  
1) wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych 

projektów uchwał oraz o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał, 
2) sprawozdanie Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały        

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                      
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 
dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018, 

3) do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli , 
4) interpelacje Posła na Sejm RP Krzysztofa Sitarskiego dot. budowy zbiornika 

Racibórz Dolny, 
5) zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu 

Rybnickiego Pana Bogdana Knopika na posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej 
Izby Rolniczej - 1 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lyski. 

Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie 
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich 
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał 
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.                                
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20  głosach „za”- głosowało 20 radnych. 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/350/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach 
„za” - głosowało 20 radnych.  
 

2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/351/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                             
20 głosach  „za” – głosowało 20 radnych.  
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3) Do projektu  uchwały w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 
2017/2018, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXI/352/17 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                    
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018, została przyjęta 
jednogłośnie przy 20  głosach „za” - głosowało 20  radnych. 
  

4) Do projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXI/353/17 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy                                                       
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” – 
głosowało 20  radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,                                       
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej, 
Przewodniczący RM powiedział, że już raz uchwała została przyjęta, jednak 
nadzór prawny ją zakwestionował. Dlatego też po raz kolejny należy 
przegłosować uwagi wniesione do planu, mimo iż radni zrobili już to przy 
poprzednim przyjmowaniu uchwały. 
Mecenas Zbigniew Pławecki wyjaśnił, że z punktu widzenia formalnego 
uchwała została zakwestionowana, łącznie z uwagami. Dlatego należy tą 
procedurę powtórzyć.  
 

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
1. Uwagi nie uwzględnione w całości złożone do projektu planu wyłożonego po raz 

pierwszy do publicznego wglądu: 
1) Uwagi pani Brygidy Pifczyk dotyczące: 

a) przekształcenia drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie planu symbolem 
01KDW na publiczny ciąg pieszo - jezdny oznaczony symbolem KDX, wraz 
z ujęciem przedmiotowego ciągu jako celu publicznego – uwaga została 
nieuwzględniona w całości  20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 

b) ustalenia na całej długości ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w lit. a 
nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości 3m od linii rozgraniczającej 
ciągu - uwaga została nieuwzględniona w całości 20 głosami „za”                                         
- głosowało 20 radnych. 
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2) Uwaga pani Ewy Dobrzyckiej dotycząca braku zgody na lokalizację na 
terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem 4U stacji paliw - uwaga 
została nieuwzględniona w całości 19 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym”  - głosowało 20 radnych. 
 

2. Uwagi nie uwzględnione  w części a w części uwzględnione złożone do projektu 
planu wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu:  
Uwagi pana Konrada Żołnierza dotyczące: 
1) ustalenia minimalnej powierzchni wydzielanej działki budowlanej na terenach 

mieszkaniowych oznaczonych w projekcie planu symbolem od 01MN1                              
do 15MN1 na poziomie 800 m2. 
a) uwagi nie uwzględniono w części dotyczącej terenów oznaczonych                         

w projekcie planu symbolem od 13MN1 do 15MN1 – uwaga została 
nieuwzględniona w części - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych; 

b) uwagę uwzględniono w części dotyczącej terenów oznaczonych w projekcie 
planu symbolem od 01MN1 do 12MN1 - uwaga została uwzględniona                       
w części - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych; 

2) dopuszczenia na terenach mieszkaniowych oznaczonych w projekcie planu 
symbolem od 01MN1 do 15MN1 przeznaczenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej. 
a) uwagi nie uwzględniono w części dotyczącej terenów oznaczonych                            

w projekcie planu symbolem od 13MN1 do 15MN1 - uwaga została 
nieuwzględniona w części - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych; 

b) uwagę uwzględniono w części dotyczącej terenów oznaczonych w projekcie 
planu symbolem od 01MN1 do 12MN1 - uwaga została uwzględniona                       
w części - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 
 

3. Uwagi uwzględnione w całości złożone do projektu planu wyłożonego po raz 
pierwszy do publicznego wglądu: 
1) Pani Joanny Moritz, dotyczące: 

a) rezygnacji z odcinaka drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie planu 
symbolem 01KDW wyznaczonej na zabudowanej i zagospodarowanej 
działce nr 1971/28 – uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami „za” 
- głosowało 20 radnych. 

b) rezygnacji z wyznaczania nowej drogi przez działkę nr 1972/28– uwaga 
została uwzględniona w całości 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 

2) Pana Rudolfa Świączny, dotyczącej rezygnacji z drogi wewnętrznej 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 09KDW, naruszającej działki                        
nr 338/68 i 200/127 – uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami „za” - 
głosowało  20 radnych. 

3) Pani Urszuli Zawadzkiej, dotyczącej zmiany przeznaczenia całej działki                         
nr 1911/55 na teren usługowy 01U oraz pozostawienie drogi wewnętrznej 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 09KDW – uwaga została 
uwzględniona w całości 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 

4) Państwa Danuty i Adama Pióreckich, dotyczącej braku zgody na 
przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej (działka nr 1972/28) do ulicy Żorskiej 
– uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami „za” - głosowało                         
20 radnych. 
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5) Pana Łukasza Lisek, dotyczącej zgody na przebieg drogi wewnętrznej 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 01KDW przez działkę nr 1959/28 – 
uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami „za” - głosowało                             
20 radnych. 

6) Pani Bogusławy Dzbanuszek, dotyczącej braku zgody na wytyczenie na 
działce nr 1972/28, drogi o charakterze publicznym – uwaga została 
uwzględniona w całości 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 

7) Pana Mirosława Plizga, dotyczącej wykreślenia z projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej oznaczonej w 
projekcie planu symbolem 08KDW– uwaga została uwzględniona w całości 20 
głosami „za” - głosowało 20 radnych.  

8) Pana Konrada Żołnierza, dotyczącej wykreślenia z projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej oznaczonej                            
w projekcie planu symbolem 08KDW – uwaga została uwzględniona w całości 
20 głosami „za” - głosowało 20 radnych. 

9) Pana Marka Żołnierza, dotyczącej wykreślenia z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 08KDW – uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami 
„za” - głosowało 20 radnych. 

9) Pana Jacka Rybki, dotyczącej wykreślenia z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 08KDW – uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami 
„za” - głosowało 20 radnych. 

10) Pana Adama Peszela, dotyczącej obniżenia minimalnej intensywności 
zabudowy z 0,1 do 0,05 dla stacji paliw na terenie oznaczonym w projekcie 
planu symbolem 04U – uwaga została uwzględniona w całości 20 głosami „za” 
- głosowało 20 radnych. 
 

4. Uwagi  nie uwzględnione w całości złożone do projektu planu wyłożonego po raz 
drugi do publicznego wglądu: 
1) Uwaga pani Ewy Dobrzyckiej dotycząca braku zgody na lokalizację na 

terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem 4U stacji paliw – uwaga 
została nieuwzględniona w całości 19 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” - głosowało 20 radnych. 

2) Uwagi pani Brygidy Pifczyk dotyczące: 
a) poprawienia omyłek pisarskich w: §3 pkt.1. ppkt.7 lit. I), §7 pkt.3 ppkt.2),               

§9 pkt.1 i 2, §10 pkt.2 i 3, §13 pkt.5 ppkt.2) i 4), §15 pkt.5 ppkt.2) i 4),                  
§16 pkt.5 ppkt.1) lit. c), §18 pkt.5, §18 pkt.6 ppkt.4), §26, Załączniku nr 3 
pkt.1 ppkt.1) lit. c). Uzasadnieniu art.1, ust.2 pkt.1 tiret 17 i pkt.9 tiret 1, 
wpływu na finanse publiczne akapit 2 projektu uchwały - uwaga została 
nieuwzględniona w całości - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych; 

b) przekształcenia drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie planu symbolem 
01KDW na publiczny ciąg pieszo - jezdny oznaczony symbolem KDX, wraz 
z ujęciem przedmiotowego ciągu jako celu publicznego - uwaga została 
nieuwzględniona w całości - 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych; 

3) Uwaga pana Jacka Kubina dotycząca przekształcenia drogi wewnętrznej 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 01KDW na publiczny ciąg pieszo - 
jezdny oznaczony symbolem KDX, wraz z ujęciem przedmiotowego ciągu jako 
celu publicznego - uwaga została nieuwzględniona w całości - 20 głosami „za” 
- głosowało 20 radnych. 
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Uchwała Nr XXXI/354/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                       
w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem 
obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej, została przyjęta 
jednogłośnie przy 20  głosach „za” – głosowało 20  radnych. 

 
6) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/355/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach 
„za” - głosowało 20 radnych. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 
stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/365/17 w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 
stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 
20 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania                 
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/357/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, została przyjęta 
jednogłośnie przy 20  głosach „za” - głosowało 20 radnych. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu w 2017 roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/358/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu w 2017 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 20  głosach „za” - 
głosowało 20 radnych. 
 

10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
gruntowej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXI/359/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
gruntowej służebnością drogową, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” 
- głosowało 20 radnych. 
 
Ad. 7 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 12.12.2016 r. do 20.01.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
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Ad. 8, Ad. 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy informacja, którą radni dostali na sesji,  dot.  
planowanych w 2017 roku zadań remontowych i inwestycji na terenie GiM jest 
przygotowana przez ZDiSK i czy jest to merytorycznie pewne. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że ta lista jest propozycją do 
dyskusji, na prośbę radnych.   
Przewodniczący RM dodał, że na komisji w lutym będzie dyskusja na ten temat, jest 
to materiał roboczy.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że od jakiegoś czasu zwracają się do niego 
mieszkańcy z informacją, że są wstrząsy na ul. Górniczej, na ul. Przemysłowej. Chce 
on złożyć pismo do Wydziału Ekologii z podpisami mieszkańców i informacją kiedy 
wstrząsy były odczuwalne i gdzie. Prosi, aby zająć się tym tematem. Wstrząsy 
zdarzają się coraz częściej, chce aby jakieś zapytania poszły do KWK Szczygłowice.     
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że dokładnie w tym samym kierunku działamy. 
Dziś wyszło pismo do Okręgowego Urzędu Górniczego z prośbą o zbadanie 
technologii eksploatacji złoża, ze względu na występujące wstrząsy. W ciągu 
ostatniego tygodnia było 9 wstrząsów, dot. to całego Czuchowa, wychodzi w stronę 
Książenic. Sprawa jest niepokojąca. Dodał, że należy poinformować mieszkańców, 
że na stronie internetowej KWK Szczygłowice jest podany numer, gdzie należy tego 
typu wstrząsy zgłaszać. Dla nas jako rzędu kopalnia nie jest stroną, interesuje nas co 
powie Okręgowy Urząd Górniczy, bo on ma możliwość nawet wstrzymania 
eksploatacji, jeżeli jest ona niezgodna z zasadami.  
Radny Marek Szczech powiedział, że Sejmik Wojewódzki proceduje uchwałę 
antysmogową i dobrze by było, gdyby wszyscy się z propozycją tej uchwały 
zapoznali. Do 6 lutego jest termin konsultacji. Dobrze by było, żeby w Dzielnicach                                 
i Sołectwach na ten temat porozmawiać. Jest jeszcze czas żeby wprowadzić inne 
propozycje. Wprowadza się szereg ograniczeń w budynkach mieszkalnych,                           
w sytuacjach gdy jest dostępny gaz czy ciepłociąg, to jest zakaz korzystania z węgla, 
jest termin dziesięcioletni przejściowy w zależności od tego kiedy kocioł został 
wyprodukowany. Od przyszłego roku zabrania się używania w instalacjach węgla 
brunatnego, mułów, flotokoncentratów, paliw stałych produkowanych                                        
z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów itd. Jest to na stronie internetowej 
sejmiku i prosi żeby się z tym zapoznać.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że wczoraj w sejmiku przejrzał już trochę uwag, 
począwszy od bardzo merytorycznych, po różne inwektywy. Jest to propozycja                  
do dyskusji, jednak jeżeli chcemy faktycznie osiągnąć jakiś efekt ekologiczny musimy 
pewien rygor wprowadzić. Ma się to odbywać w pewnym rozciągnięciu czasowym. 
Zakaz korzystania z mułów, flotokoncentratów i etc. podejrzewa, że znajdzie się 
również w rozporządzeniu Ministra Energetyki, bo w tym kierunku to idzie. Tyle tylko, 
że my jako Sejmik nie mamy możliwości zakazania handlu tym paliwem, jest                           
to domena Ministra. My możemy zakazać używania go na terenie województwa,     
co nie znaczy, że jakaś resztka w brykietach nie będzie mogła się znaleźć. Nam 
jednak chodzi o to, żeby te paliwa niskiej jakości próbować kierować w stronę 
energetyki zawodowej. Musimy się na coś zdecydować, gdyż u nas na śląsku                   
60%-70% smogu to niska emisja. Dodał, że wszystkie głosy w tym temacie będą 
wnikliwie analizowane. Przed podjęciem decyzji przez Sejmik odbędzie się jeszcze 
jedna dyskusja, jednak ten proces zacząć musimy.  
Radny Wacław Brózda powiedział, że trzeba ludziom uzmysłowić, że po 1 stycznia 
2020 roku wchodzą w tym zakresie ostre przepisy. Dlatego im wcześniej do tego 
podejdziemy, tym lepiej. 
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Radny Marek Szczech powiedział, że uchwałę podjął też sejmik Małopolski i też 
zachęca do zapoznania się z nią, gdyż jest ona trochę inna niż nasza.  
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że druga część ulicy Dalekiej w Szczejkowicach 
będzie remontowana, dlatego prosi żeby drogę doprowadzić do domów, a nie pod 
mostem. Droga prowadząca do tych domów jest nieprzejezdna. 
Sołtys Szczejkowic Henryk Fusch powiedział, że teraz droga jest super bo jest 
zamarznięta, ale gdy zacznie wszystko topnieć, to samochody się tam utopią. 
Dodatkowo rynnami pod wiadukt autostrady leci woda i tą drogę rozmywa. Ludzie                       
ci od ośmiu lat mieli obiecywane, że ta droga będzie zrobiona.  
Burmistrz GiM powiedział, że dotyczy to trzech budynków, które są 1,5 km od drogi 
głównej. Nieprawdą jest, że ktoś 8 lat temu powiedział, że ulica Daleka będzie 
zrobiona. Ul. Daleka pojawiła się dopiero w ostatnim roku jako jej część. 
Przynajmniej jeden z mieszkańców zrezygnował z mieszkania po drugiej stronie 
autostrady i mieszka w tej chwili przed autostradą. Reszta pozostała tam, bo albo 
taka była ich wola, albo nie było możliwości wykupienia tych domów. Problem trzech 
budynków i długi odcinek nieutwardzonej drogi, można przełożyć na problem 
mieszkańców  innych miejscowości, którzy mieszkają w gęstej zabudowie na odcinku 
kilometra i tam drogi też nie ma. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi ale my tą 
sytuację mamy zdiagnozowaną. Jeżeli rada sołecka zdecyduje, że nie robimy innej 
drogi w Szczejkowicach, tylko tą, prowadzącą do trzech domów, to tak zrobimy,                    
ale mamy tylko taki wybór. 
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że 10 października 2015 roku były tam oględziny 
i wtedy było uwzględnione, że ta droga będzie robiona.  
Radny Wacław Brózda sprostował i powiedział, że nie należy kwestii objazdu dróg 
Komisji GKIŁP, która później pisze w notatce, że drogę należałoby zrobić                              
i utożsamiać z tym, że droga na pewno będzie zrobiona. Jest to tylko intencja 
Komisji. Natomiast kwestia wykonawstwa zależy później od możliwości budżetu.  
Burmistrz GiM powiedział, że równie dobrze można było nie zrobić ul. Wysokiej,                      
a zrobić ul. Daleką. Jeden z wnioskodawców uwzględnił priorytet – najpierw                          
ul. Wysoka, a później Daleka. I tak należy powiedzieć mieszkańcom.  
Przewodniczący RM dodał, że jest przyjęta zasada, że decyzje o inwestycjach, 
które w danym roku są realizowane na  drogach są podejmowane przy współpracy                 
z sołtysami, przewodniczącymi rad dzielnic, radami sołeckimi i Radą Miejską. Z puli 
pieniędzy będą przeznaczone środki również na Szczejkowice i wtedy rada sołecka                       
i sołtys zadecydują, które drogi będą tam zrobione.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM powiedział, że następna sesja odbędzie się 24 lutego.  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      
Sylwia Gruszkiewicz 
        
       (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
            Bernard Strzoda 


